Gender, Sexuality, Intimacy, Publishing

লখায় আঁকায় একেশা

াতী দাস
অ দৃি / ঘটনা অগা ২০২২
কালকাতা জুলাই ৩ ২০২২
অ াি িভ

সুশা

আমার

ে রও দাম আেছ এই কথাটাই তাঁর আঁকা ছিবর মাধ েম

ইয়ার

ামািণক বলেত চেয়েছন। আজ িবেকেল দি ণ কালকাতার কালীনাথ অ েন বশ কেয়কজন

িশ ীেক িনেয় অনুি ত হেলা এক

আট ওয়াকশপ যখােন িশ ীরা তাঁেদর িনজ িচ াভাবনা িবিভ ভােব রং আর

তু িলর সহেযািগতায় ফু েয় তু লেলন কাগেজর বুেক। এি ল মােস বাতা ওেয়বিজেনর ১০০ তম মািসক সংখ া
স

ূন হওয়া উপলে

তৃ তীয় এবং শষ উদযাপন িছল এ ।

এই অনু ােন অংশ হণকারী
িবিভ

িথমেক

েত েকই রামধনুর রেঙ রেঙ তাঁেদর আঁকা ছিবেত ওেয়বিজেন

কািশত হওয়া

প িদেয়েছন তাঁেদর মত কের। এই ওয়াকশেপ যসব ছিব আঁকা হেয়েছ সই ছিবর এক

অনলাইন দশনী হেয় গেছ গতমােস বাতায় কািশত পবন ঢেলর লখা Varta’s Art Workshop Was Fun
and Thought Provoking ত। এই সম ছিব থেক বাতা াে র বুকমাক িহেসেবও িকছু ছিব বেছ নওয়া হেব

এবং এটা িছল এই আট ওয়াকশেপর অন তম উে শ ।
অংশ হণকারী িশ ী শৗিভক রি ত তাঁর আঁকায় তু েল ধেরন মানুেষর মেনর যৗনতােক িনেয়

াধীনতার

ভাবনা। িশ ী র য় সরকার একই শরীের নারী ও পু েষর সহাব ান িনেয় সু র উপ াপনা

রেখেছন।

সৗম িজৎ ম ল তাঁর ছিবেত অেযৗনতার এক

ভাবনা উপ াপন কেরেছন। িশ ী ও

ইয়ার অ াি িভ
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য়তমা দ
াি

তাঁর ছিবেত িহংসা এবং

কৃ িতর সংেযােগর বাতা এেনেছন রং তু িলেত। বাতার ফাউ ার

পবন ঢল তাঁর রামধনুর রেঙ আঁকা

দেয়র ছিবেত ভােলাবাসার রং এর সােথ

েয়াজনীয়তার কথাও তু েল ধেরেছন। িশ ী অিন
তু েলেছন

চৗধুির এবং সুশা

নীেচ এবং সবসমে

আনেত চেয়েছন

কােশর

এক

য়ােসর মাধ েম। সু র এক

িছল জুন মােসর ৪ তািরেখ বািলগে র দশজ

াের যখােন উপি ত িছেলন বাতার বশ িকছু লখক এবং

িবেশষ িদন িছল এই কারেণ য একই িদেন বাতা
সহেযািগতায় এই কিমউিন

াই ার ফর ইেকায়ািল

ইেভে র মাধ েম এক

চালু করেলা। লােকটার ইংেরিজ এবং বাংলা দু
িরসাচ অ ােসািসেয়ট সুশা

ায়

িকেশার ম েলর সু র উপ াপনায়।

বাতা ওেয়বিজেনর ১০০ সংখ া স ূণ হওয়ার ি তীয় অনু ান
ক ােফ অ া

াধীনতার কথা।

াতী দাস (এই লখক) একই ছাতার

ইয়ার মানুষেদর তাঁর ছা

রিববােরর িবেকল রিঙন হেয় উেঠিছল িশ ী

সম

ামািণক তাঁেদর রেঙ ফু েয়

ইয়ার মানুেষর পিরবার গেড় তালার ইে র কথা এবং মত

৩০ বছর পের রং তু িল হােত িনেয় বাতার আরও একজন সদস

কৃ িতর সবুজায়েনর

অনন

ভিচ ক। এই িদন আরও এক
লস এে েলস এবং সাথী চ াইেয়র

ইয়ার-বা ব কািভড-১৯ পিরেষবা লােকটার

ভাষােতই রেয়েছ।

ামািণক বেলন, “এই প াে িমক পিরি িতেত এই লােকটার

অেনকটা

ইয়ার মানুষেদর কােছ। কারণ কেরানা ভাইরাস এখনও যায়িন িবগত িতনেট

েয়াজনীয়

ঢউেয় আমরা

দেখিছ িকরকম অসহায় অব ায় পড়েত হেয়েছ সবাইেক। তাই আবারও এইরকম পিরি িতেত লড়াই
করার জন

আমােদর

অনুস ানকারী

ত থাকেত হেব।“ এই কািভড-১৯

লােকটেরর এক

ইয়ার-বা ব যৗন
অনু ােনর

া

থম িদেক

নতু ন সংেযাজন। িবদ মান

মানিসক

া

লােকটার ল

া ও ফসবুক লাইভও করা হয়।

ােবর (ন ইেয়র দশেকর এক

ইয়ার সমথন গা ী য

ইয়ার আে ালেনর সােথ যু

লখকরা এবং বাতার সে

আরও অেনকিদন থাকার ইে
াে র িমি

এবং বতমােন বাতার একজন স ানীয়

াি

পা রকামী

পেরেছন বাতার সহেযািগতায়। ভিবষ েতও বাতার সে

কাশ কেরন মধুজা। সবেশেষ পবেনর বানােনা অসাধারণ
নানতা

শয়ার

১৯৯৩ থেক ২০০২ সাল পয

মজার অিভ তা শয়ার কেরন সকেলর সােথ। িতিন বেলন অেনক

এবং কািত মানুেষর সােথ িতিন কাজ করেত
কক কেট এবং চা ও

আেছ ভারত জুেড়

মানুষজন তাঁেদর অিভ তা এবং বাতার সােথ তাঁেদর যা ার কথা

কেরন সে আ

মধুজা ন ী তাঁর কেয়ক

লােকটেরর মেধ

করা হয়। তারপর বাতার িবিভ

থাকা সম

চালু িছল) িদন েলা থেক

বাতার িবদ মান অনলাইন

এবং আইিন সহায়তা পিরেষবার তথ ।

িবিভ ভােব যু

কাউে ল

লােকটার

টি

এক

ােদ শষ হয় সিদেনর অনু ান।

বাতার ১০০ তম সংখ ার উদযাপেনর অংশ িহেসেব গত ২৮েশ ম ২০২২ এ 'Bridging Academia and
Activism: Stories from the Margin' এই িবষেয়র ওপর এক

প ােনল িডসকাশনও হয়

কেরন ডঃ কৗ ভ ব ী িযিন যাদবপুর ইউিনভািস র ইংিলশ িডপাটেমে র অ ােসািসেয়ট

িতিনিধ
েফসর এবং

বাতার একজন লখক। ওেয়বিজেন িনয়িমত অবদানকারী কৗ ভ বাতা ওেয়বিজেনর উ ব এবং উে শ
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স

েক ছয় জন অন ান অবদানকারীেদর সােথ কথা বেলেছন।

রেখিছেলন তাঁরা যা িলেখেছন তার ভাব কী িছল িল
িনেয়

িত

ব া কীভােব ওেয়বিজেন অবদান

এবং যৗনতার তাৎপয এবং এই সম

িবষয় িল

ান উৎপাদেন বাতা ওেয়বিজন য ভূ িমকা পালন কের একােডিময়া এবং অ াি িভজেমর মেধ

সতু ব েনর কাজ প ােনেল সই সব িবষয় িনেয় কথা বলা হেলা।
কৗ ভ তাঁর ব েব র

থম িদেক বেলন ন ইেয়র দশেকর একজন সাশ াল অ াি িভ

(১৯৫৮ ২০২২) কথা িযিন কেয়কিদন আেগই মারা গেছন। উবশী জ ার ই য়ািল
ব াপাের ব িত মী িকছু কাজ কেরিছেলন। দি ণ এিশয়ােত

উবশী বেদর

িনেয় মানবািধকােরর

ইয়ার মানুষেদর িনেয় আে ালন আনার

ব াপােরও ওনার ভূ িমকা অন ীকায।
বাতা

াে র পবন ঢল তাঁর

িকভােব হেয়িছল

সই গ ঃ।

ৃিত থেক তু েল আেনন বতক পি কা (১৯৯১-৯২ ১৯৯৩-২০০০

বতক িছল ভারেতর

থম িদেকর

ইয়ার জানােলর মেধ

াদক িছেলন পবন িনেজই এবং বতক থেক অনু ািণত হেয়ই বাতার পথ চলা

স

এক

যার

।

দবেজ ািত ঘাষ িযিন িহউম ান রাইটস লইয়ার িহেসেব বতমােন সাউথ আি কায় কাজ করেছন বেলন
িমিডয়ােত

বিশরভাগ

বাইেরও মূল

ইয়ার স

িকত

েরর অেনক খবর থােক

কােনা বেড়া খবর হেল তেবই

সটা উেঠ আেস। িক

এর

ইয়ার মানুেষর অেনকরকম সমস ার। বাতা এইসব সমস া েলা

িনেয়ও অেনক কাজ কেরেছ এবং করেছ।
শা া খুরাই মিণপুেরর একজন

া

আর

ইয়ার অ াি িভ

এবং

লার একই সে

মানবী অ ােসািসেয়শন এর সে টাির। িতিন িলখেত ভােলাবােসন এবং তােক
করার ব াপাের বাতা ক িতিন ধন বাদ িদেয়েছন এবং িতিন বেলন য মিণপুেরর া

অল মিনপুর নুপী

লখার জন
এবং

উৎসািহত

ইয়ার মানুষেদর

কথা বলার জন বাতা জায়গা িদেয়েছ।
িজয়া মাতা িযিন একজন

ইয়ার লখক অনুবাদক এবং

ইয়ার মানুষেদর স

ক িনেয়

ায় লেখন িতিন

বেলন য িরেলশনিশেপর মেধ অেনক রকম সমস া সীমাব তা এবং িবষা তা থােক য েলা িনেয় খুব
কম কথা হয়। িরেলশনিশপ জিনত সমস া িনেয় আমরা সবসময় কথা বলেত পাির না। বাতা সই
াটফম িহেসেবও কাজ করেছ

যখােন আমরা আমােদর স

ক িনেয় সমস া েলার কথা বলেত পাির

এবং মানিসকভােব একটা সমথেনর জায়গা তির করেত পাির।
এরপর ব ব রােখন শ

া সন

িযিন

িত িডেসিবিল

রাইটস স ােরর ফাউ ার। অেনক বছর

ধের লড়াই চলার পর ২০১৬ ত ভারেত রাইটস অফ পারসনস উইথ িডেসিবিল স অ া

নােম এক

আইন চালু হয়। এই েলা িনেয় অেনক লখা উিন এবং উনার মত আেরা লখকরা বাতা ত িলেখিছেলন।
এটা শ
উিন

ার জন একটা ভাবা ক ব াপার কারণ উিন এই লড়াইেয়র সােথ যু
িতিনিধ

সাহায কেরেছ।

করিছেলন এই লড়াইেয়র। এই লড়াইেয়র কথা নিথভু

করার

িছেলন ভীষণভােব এবং
াটফম িহেসেব বাতা
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শষ ব া িছেলন সুদীপা

বিত িযিন একজন

া েজ ার

সাশ াল ওয়াকার। সুদীপার ব েব

আেস বাতার িস েজন জানািলজেমর কােজর কথা। প াে িমক এর সমেয়

উেঠ

ইয়ার কিমউিন র িবিভ

মানুষ নানা রকম সমস ায় পেড়িছেলন এবং তাঁেদর সমস ার কথা তু েল ধরার জন সুদীপার মেতা িকছু
কাজ কেরিছেলন বাতার মাধ েম। এই কাজ েলা িছল অেনক তথ ব ল এবং য

িস েজন জানািল
সম

িরসাচার ও ছা রা এর ওপর কাজ করেবন তাঁেদর জন এই তথ েলা খুব

সাল ২০১৩ এর পয়লা অগা

বাতা

েগর

েয়াজনীয়।

ইয়ার মানুষেদর িকছু ভাবনােক বাতার আকাের িদেক িদেক ছিড়েয় িদেত

। তারপর ২০১৬ সােলর অগা

এ বাতার িনজ

ওেয়বসাইট তির হেতই

গ থেক

ওেয়বিজেন উ রণ। আর সই ওেয়বিজেনর দখেত দখেত ১০০ সংখ া হেয় গল।
আমরা আশা করব আগামী িদেন বাতা আেরা অেনক দূর আেলার িদশা ছিড়েয়
কােছ এবং

ইয়ার স

িনেজেক আরও সমৃ
মুখ িচে র স

দােয়র মানুষ তাঁেদর িচ াভাবনা সমস া এবং

দেব

ইয়ার মানুষেদর

ে র কথা বাতার সােথ ভাগ কের

কের তু লেবন।

েক: দশজ ক ােফ অ া

াের তালা এক

িচ । িচ

সৗজেন

াতী দাস

াতী একজন বােহিময়ান কৃ িতর মানুষ, বড়ােত ভােলাবােস, িনেজর মেনর ভাবনা েলােক কলেমর
মাধ েম কাশ কের। স মানুেষর সােথ িমেশ িগেয় কাজ করেত ভােলাবােস। াতী বতমােন বাতার
একজন সদস ।

